
١١۴٣شماره بخشنامه :                                                                                                                                             
-------------------------   

       ١٨/٠٣/٩٩ :تاريخ 
            ٢٠:٣٠ساعت : 
              ٢ از ١صفحه  

 
 

 
  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي هاي: به           

    99خرداد –فروش يك ساله محصوالت ايران خودروخودروهاي قابل ارائه در طرح پيش : موضوع             

  با سالم و احترام
، ليســت خودروهــاي قابــل ارائــه در 4310بدينوسيله به اطــالع متقاضــيان محتــرم مــي رســاند، پيــرو بخشــنامه   

  طرح پيش فروش يك ساله محصوالت ايران خودرو به شرح جدول ذيل مي باشد:
  جدول شرح خودروها، مبالغ علي الحساب پيش پرداخت و بازه تحويل در طرح پيش فروش يك ساله

  

 
 ويژگي ها و تجهيزات خودروهاي فوق در سايت ايران خودرو معرفي شده است.1نكته  : 

  
 امكان انتخاب كارت طاليي در هنگام واريز وجه دوم (در زمان ارسال دعوتنامه )وجود خواهد داشت.2نكته : 

  

كد   محصول
  خودرو

 مبلغ علي الحساب
  پيش پرداخت 

  (ريال) 

  موعد تحويل
  ماهه) 12(حداكثر  

  1400تا خرداد  99بهمن  285  399,000,000 (TU5 ) با موتور LX پژو پارس

  99آبان تا اسفند  220  342,000,000  (SLX)بنزيني 405پژو 

  1400تا خرداد  99بهمن  359,000,000  2 260تيپ 206پژو 

  1400تا خرداد  99بهمن  505,000,0000  600 دستي 207iپژو 

  1400تا خرداد  99مهر  374,000,000  610  )پالس(رانا + 

  1400ارديبهشت و خرداد   327,000,000  292  بنزيني EF7سمند ال ايكس 

  99آبان تا اسفند   274  429,000,000  (V8) صندوقدار 206پژو 

  1400ارديبهشت و خرداد   472,000,000  701  دنا معمولي

  1400تا خرداد  99بهمن   539,000,000  703  دنا + (پالس)

  1400تا خرداد  99مهر   ELX  575  426,000,000 سورن

  99بهمن و اسفند  317,000,000  293  سمند ال ايكس

  99بهمن و اسفند   384,000,000  282  پارس سال
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 *توضيحات تكميلي بخشنامه پيش فروش يك ساله

 

به  "(صرفا به ازاي مبالغ پرداختي مشتري تاخير خسارتدر صورت تاخير در تحويل خودرو از جانب شركت،  .۱
از زمان تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به  شرط تكميل وجه قرارداد مطابق بخشنامه)

 .خواهد شددرصد ساليانه) پرداخت 12صورت روز شمار(

توجه به مهلت اعالم شده در دعوتنامه نسبت به واريز وجه خودرو اقدام نمايد درصورت مشتري موظف است با  .۲
عدم واريز مبلغ مشخص شده در دعوتنامه در بازه زماني مجاز، شركت مي تواند خودرو را به ساير متقاضيان 

ويل به اين تحويل دهد و نوبت مشتري را به موعد ديگري موكول نمايد. نوع خودرو وقيمت خودرو قابل تح
  دسته از مشتريان در بخشنامه هاي آتي مشخص مي گردد.

در صورتي كه پس از امضاي قرارداد في مابين با مشتري بر حسب ضرورت ويا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت  .۳
 استاندارد هاي اجباري، شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي(آپشن)بر روي خودرو گردد و يا تغييري

در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، ضمن اطالع رساني مراتب مذكور،دعوتنامه تكميل وجه براساس ضوابط 
 و آيين نامه هاي اجرايي قانوني حمايت از مصرف كنندگان خودرو صادر خواهد شد.

رد و در صورت ارائه يا درج آدرس پستي اشتباه توسط مشتري، به هيچ عنوان امكان تغيير آدرس وجود ندا .۴
 كليه تبعات ناشي از صدور پالك با كد شهر مغاير و يا مفقود شدن مدارك خودرو، به عهده مشتري خواهد بود.

، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابالغ شده در زمان طرحكليه خودروهاي قابل ارائه از طريق اين  .۵
 تحويل خودرو برخوردار خواهند بود.

 ه قوت خود باقي است.ساير شرايط بخشنامه ب .۶

  


